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5. květen…

Ve l i k o n o c e

Vážení Klatované, v historii našeho města bychom našli celou řadu dnů, které se
staly zásadními mezníky pro život jeho obyvatel v nejširším slova smyslu. Považuji
za důležité si je připomínat včetně těch, jež jsou v kalendářích černě zarámované.

Milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi vystoupit dnes z obvyklého rámce svých příspěvků a věnovat se, pro jednou, zcela jinému tématu, než jsou rozpočet či územní plán.

Všechny jsou totiž obrazem společenského dění v naší zemi, v našem městě a není pro každou společnost nic
horšího, než je přecházet bez povšimnutí. Či se je dokonce snažit z paměti
lidí vymazat, jak jsme toho bohužel
byli v minulosti svědky. A to i v případě možná nejvýznamnějšího dne
v novodobé historii Klatov. Osobně
5. květen 1945 za takový považuji.

Možná, až dočtete můj text, si řeknete, že jsem se pustil na tenký led a že
jsem téma měl nechat jiným, povolanějším… Přesto – zkusím to. Inspirací
mi bylo několik rozhovorů, které jsem
vedl v poslední době. Tou nejsilnější
byl rozhovor s paní učitelkou z mateřské školy.

Uplynulo již 77 let od chvíle, kdy se po
šesti letech válečného běsnění Klatované dočkali osvobození svého města. Jen těžko si dnes umíme představit
úlevu, kterou prožívali s příchodem
mírových časů. Spadlo z nich nekonečné břímě obav, strachu a nejistoty
z toho, co přinese další den. Všudypřítomný hmotný nedostatek a shánění
alespoň základních potravin byl jen
„drobnou“ potíží ve srovnání s tím,
co prožívali ve chvílích, kdy jejich blízcí byli zatčeni či bojovali na frontách.
Prožívali mučivé hodiny, dny, roky
v očekávání nejstrašnějších zpráv.
Hranice života a smrti byla velmi
tenká. Mnohé by o ní mohli dodnes
vyprávět žijící pamětníci řádění okupační moci po atentátu na říšského
protektora Reinharda Heydricha.
Bylo to právě období „heydrichiády“,
během níž zaplachtované nákladní
vozy odvážely vlastence na popraviště
v Lubském lese, spolu s obdobím židovských transportů, kdy každý Klatovan věděl, že svého souseda s největší
pravděpodobností již nikdy neuvidí.
Nevěřil jsem, snad jsem si to podobně
jako většina z Vás ani nechtěl připouštět, že by se na evropském kontinentu
takové hrůzy mohly opakovat. Všechny obrazy války v její nejsurovější podobě dnes ožily. Odehrávají se jen pár
set kilometrů od našich hranic. Ruská
válečná agrese proti svrchované Ukrajině se v plné míře dotýká i civilního
obyvatelstva. Asi i velmi otrlý člověk
ustrne při pohledu na zničená města,
masové hroby a mrtvá těla civilistů
včetně dětí ležících v ulicích okupovaných měst. Válka je to krutá, bez slitování, často bez pravidel a dodržování

mezinárodních humanitárních úmluv.
Nešetří nikoho.
Před několika lety jsem u příležitosti
5. května před pamětními deskami
na klatovské radnici zmínil, že život
v míru není samozřejmostí a není zadarmo. Co už jiného by pro nás mělo
být „varovně vztyčeným prstem“,
než je právě současné dění na Ukrajině. Musíme si velmi rychle připustit
a přijmout fakt, že už nežijeme v klidné
době. A bude mít i mnohé nepříjemné dopady do našich běžných životů
a standardů, kterým jsme přivykli
a přijímali je s naprostou samozřejmostí.
Veškeré nepohodlí, jež nás čeká, je
však naprosto nesrovnatelné s tím, co
prožívali během okupace naši předkové. Jejich radost vypuknuvší poté,
co na klatovské náměstí přijeli američtí osvoboditelé, byla ryzí. I z dobových fotografií doslova čiší, jak silně
se jim ulevilo. Mějme to prosím dnes
na paměti více než kdy jindy. Jejich štěstí bylo draze vykoupeno. Bylo vykoupeno miliony obětí na všech frontách
2. světové války, miliony popravených, umučených či podlehnuvších
útrapám v koncentračních táborech.
I oni chtěly žít a neopouštět pozemský svět předčasně. Važme si jich, pokloňme se jim a udělejme vše, co je
v našich silách, abychom opět nemuseli toužebně očekávat den, jakým byl
pro naše klatovské předky i spoluobčany 5. květen 1945.

Vyprávěla mi o tom, jak se s dětmi připravuje na Velikonoce. Chvályhodně.
Připomíná jim tradice a zvyky, které
jsou s velikonočním obdobím tu pevněji, tu volněji spojeny. Vytvářejí atmosféru, která se vpisuje do naší paměti. Spojuje nás, a to i s těmi, kteří tu
už dávno nejsou. Díky oněm krásným
tradicím a zvykům vzniká kouzelná
atmosféra společenství a sdílené paměti, které jsou tolik důležité pro to,
abychom cítili, že patříme k sobě. Ale
stačí tradice a zvyky k „definici“ Velikonoc? Nikoliv.

I lidé, kteří o sobě říkají, že nejsou
„nábožensky“ věřící, tuší, že to by bylo
málo a že za Velikonocemi se skrývá
cosi více: jejich křesťanský kontext.
Připomíná život, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Spojuje tyto
dávné události s našimi životy a naším současným světem, a to navzdory
tomu, že mnozí současní lidé v Boha
nevěří. Tento životní příběh jim připadá jako „vystřižený“ z nějaké staré,
nesrozumitelné knihy.
V žertu bych řekl, že ta kniha je skutečně stará, občas nesrozumitelná, nicméně po tisíciletí natolik inspirativní,
že se o ní hovoří jako o knize knih a že
na ní stojí kultura křesťanská a kultura
z křesťanství vzešlá. Bezpochyby víte,
jakou knihu mám na mysli, že?
Ale vraťme se zpět k Velikonocím. Určitě je těžké vyprávět například ma-

lým dětem velikonoční příběh. Mimochodem – znáte jej? Pokud ne, stačí
jen chvíli „googlit“ na webu a bezpochyby záhy dostanete základní fakta:
mladý muž, který putoval zemí a přinášel lidem dobrou zprávu o naději, je
zrazen a vydán svým nepřátelům. Zrazen všemi. I těmi, které nejvíc miloval
a kterým věřil. V „soudním procesu“, či
spíše ve zlovolné frašce, je odsouzen
k smrti (z našeho dnešního pohledu)
„za nic“. Je krutě bičován, ponižován
a ukřižován. Jeho nejbližší nakonec
naleznou odvahu vyžádat si jeho tělo
a pohřbí jej. Vše je popsáno „s detaily“.
Tím příběh ale nekončí. Jeho mrtvé
tělo z hrobu zmizí a svědkové přicházejí se zprávami, že Ježíše viděli, mluvili s ním, že překonal smrt, že vstal
z mrtvých... Vše je až příliš skutečné
a přitom neuvěřitelné. Začínají si uvědomovat, že onen mladý muž nebyl
jen člověkem, že přinesl cosi, co dává
lidskému životu smysl v každé situaci:
naději. Naději na to, že ani smrtí fyzického těla nezaniká nesmrtelná lidská
duše. Naději, že existuje cosi jako život věčný, byť si nedokážeme představit, co to je. A právě naděje je, zdá se
mi, pravou podstatou Velikonoc. Abychom ji naplnili, nepotřebujeme „nic
nikomu dokazovat“, stačí mít lásku
a víru. Lásku, která k nám přichází
v tisícerých podobách. Víru, která nerozděluje, ale chrání.
A tak mi dovolte na závěr popřát:
nechť nám všem zůstává naděje na to,
že všechny ty krušné události a skutečnosti, které prostoupily náš svět,
najdou dobré řešení. Dokud v to budeme doufat, budeme i dýchat.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Václav Chroust
místostarosta
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Vz n i k l o n o v é c e n t r u m p o m o c i
v Krameriově ulici
V bývalé budově klatovského Úřadu práce v domě čp. 180 v Krameriově ulici bylo
ve druhé polovině dubna otevřeno nové informační centrum pomoci pro uprchlíky
z Ukrajiny.
To nahradilo dosavadní, které provozovala ve spolupráci s městem
Oblastní charita Klatovy ve své Sociální poradně. Za tuto aktivitu patří
jejím zaměstnankyním velké poděkování, protože ji poskytovaly nad
rámec své běžné činnosti. Nové centrum bude společně spravovat město
ve spolupráci s dalšími neziskovými
organizacemi, konkrétně Dobrovolnickým centrem ADRA Plzeň – pobočka Klatovy, Člověkem v tísni, klatovským Centrem duševního zdraví
Ledovec, z.s., a Oblastní charitou Klatovy. Budovu bývalého úřadu práce
zapůjčil městu na nezbytně dlouhou
dobu Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových.

Centrum využívá přízemí budovy
s několika kancelářemi, kde bude poskytováno zejména sociální poradenství, materiální a potravinová pomoc
i psychosociální podpora. Budou se
zde střídat pracovníci centra ADRA
a Člověka v tísni, kteří pomohou v poradenství a směřování k další pomoci.
Ledovec, který nabízí podporu lidem
s duševním onemocněním či mentálním handicapem z plzeňského regionu, nabídl ukrajinskou psycholožku,
která bude k dispozici vždy ve středu.
Oblastní charita Klatovy poskytne potravinovou pomoc a s centrem ADRA
případnou další materiální pomoc.
K ní budou potřební lidé nasměřováni do příslušných zařízení (například

charitní šatník apod.), protože místo
není určeno pro shromažďování věcí
pro uprchlíky. S tlumočením pomáhají ukrajinští rodilí mluvčí. Dále se uvažuje i o možnosti duchovní podpory.
Rozvíjí se i možnost spolupráce s dalšími organizacemi.
Centrum je dvojjazyčně označeno
a jeho provozní doba je v pondělí
a ve středu, vždy od 9 do 17 hodin.
Jde o pomoc, která bude provozována
jen po nezbytně dlouhou dobu. Jedna
místnost je vybavena díky vstřícnosti
Masarykovy základní školy několika
lavicemi a židlemi, aby mohla sloužit
mimo uvedenou otevírací dobu jako
improvizovaná učebna pro kurzy výuky českého jazyka pro ukrajinské
uprchlíky. Taková už ostatně funguje v sousedním domě v Komunitním
centru Dotek Charity ve spolupráci
s centrem ADRA. Svou kapacitou však
nedostačuje. Další vybavení kanceláří centra poskytla ADRA a město. Jde
o základní a dočasné vybavení. Vznikl
zde i malý dětský koutek.

NOVÉ ČESKO

Vše se podařilo zajistit díky dobré
spolupráci zmíněných organizací,
bez nichž by takové centrum pomoci nevzniklo. Děkuji všem zapojeným
za vstřícnost, ochotu a nadšení, se
kterým se pustili do této činnosti.
Přeji Vám příjemný květen

FUNKČNÍ
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Re v o l u t i o n Tr a i n v K l a t o v e c h
Vlak REVOLUTION TRAIN zavítá i do Klatov! Vlak se ze své domovské stanice v Praze –
Dejvicích vydal na Tour po městech České republiky, Slovenska a Německa. Od roku
2016 již zastavil ve 175 městech a navštívilo ho přes 195 tisíc návštěvníků.
Revolution train je unikátní projekt
protidrogové prevence. Jedná se
o multimediální mobilní vlakovou soupravu, která formou interaktivního
a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí primární prevence pro
vybrané cílové skupiny – především
děti a mládež ve věku 12-17 let. Cílem
je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit
na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy.

mu způsobu života, nabídka smysluplného trávení volného času a životního
stylu, možnost kontaktu s odborným
zařízením v místním regionu a nabídka volnočasových aktivit pro všechny,
kdo v tento den vlak navštíví.

Program protidrogového vlaku bude
probíhat od 8:00 do 19:00. Dopoledne
a časné odpoledne je vyhrazeno školním skupinám, od 15:30 je program
určen široké veřejnosti, především
rodinám s dětmi od 10 let. V bezprostřední blízkosti vlaku mají účastníci
možnost navštívit prezentační stánky.

REVOLUTION
TRAIN

Důležitou součástí projektu Revolution Train je také doprovodný program
„Je to tvůj život, kámo!“, jehož hlavním
cílem je pozitivní inspirace ke zdravé-

ČESKÁ TOUR

INTERAKTIVNÍ

UNIKÁTNÍ

KLATOVY

25. 5. 2022
vlaková stanice Klatovy, VSTUP ZDARMA

Ing. Martin Kříž
místostarosta

program pro veřejnost od 15:30 do 18:00 hod.,
doporučujeme rezervaci na: rajnochova@revolutiontrain.cz,
nebo tel.: + 420 608 405 080
6 VAGÓNŮ, 4 KINOSÁLY, 8 INTERAKTIVNÍCH MÍSTNOSTÍ
A SKUTEČNÝ PŘÍBĚH O DROGOVÉ ZÁVISLOSTI.
VSTUP OD 10 LET VĚKU.
DĚTI VE VĚKU 10 - 12 LET V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY.
NÁRODNÍ
PROTIDROGOVÁ
CENTRÁLA

WWW.REVOLUTIONTRAIN.CZ

NOVÉ ČESKO
RECEPCE: +420 774 724 757

FACEBOOK.COM/ REVOLUTIONTRAIN

Problematika prevence drogové závislosti, kriminality a společenské odpovědnosti, kterou se projekt protidrogového vlaku zabývá, je o to více
naléhavá se vzrůstajícím stresem
a tlakem ve společnosti v současné
době zasažené pandemií.
Město Klatovy podporuje cíl a smysl
akce Revolution Train a srdečně zve
zájemce o danou tématiku nejen z našich škol, ale i z řad veřejnosti.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, kultury
a cestovního ruchu
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Oprav y komunikací
v loňském roce

Aktuální a připravované
rekonstrukce komunikací

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravu a údržbu pozemních
komunikací v Klatovech a integrovaných obcích města. Jednotlivé akce jsou nejprve
schvalovány Radou města Klatov a v průběhu celého roku jsou postupně uskutečňovány.

I/22 Domažlická ulice – spoluinvestor
akce Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Ředitelství silnic a dálnic ČR provede
optimalizaci šířkového uspořádání
silnice I/22 v průtahu města Klatovy
vybudováním ochranných ostrůvků
ve vzdálenosti cca 100 m na každou
stranu křižovatky „U Klatovského dvora“ a kompletně opraví povrch komunikace v celkové délce 830 m v úseku
od železničního viaduktu po konec
města ve směru na Domažlice. Město
Klatovy k celkové rekonstrukci přispěje zřízením světelného signalizačního
zařízení křižovatky, rekonstrukcí VN
a NN kabelu ČEZ, veřejného osvětlení, novou pokládkou kabelu T-Mobile
a metropolitní sítě, rekonstrukcí povrchu oboustranných chodníků včetně
lávky pro pěší.
Termín realizace: 1. 3.–15. 7.
Dopravní omezení a harmonogram
prací:
• úplná uzavírka obou směrů včetně
křižovatky „U Klatovského dvora“ –
provoz veden po objízdné trase:
25. 4.–1. 5.,
• úplná uzavírka obou směrů – provoz veden po objízdné trase, průjezd
křižovatkou „U Klatovského dvora“ zachován: 2. 5.–24. 5.,
• úplná uzavírka ve směru od Domažlic – provoz veden po objízdné trase,
směr od centra veden přes stavbu:
25. 5.–19. 6.,
• úplná uzavírka obou směrů včetně
křižovatky „U Klatovského dvora“-provoz veden po objízdné trase:
20. 6.–15. 7.,
Objízdná trasa pro tranzitní dopravu
bude vyznačena po silnicích tzv. „Severozápadního obchvatu“, například
od Domažlic kolem Kalu, Tajanova, ulice
v lokalitě Pod Borem. Při jízdě do centra
lze použít ul. Dr. Sedláka či Koldinova.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Pro rok 2021 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční prostředky
v celkové výši 36,5 mil. Kč. Další finance ve výši 1,65 mil. Kč poskytli na opravy povrchů správci inženýrských sítí.
Za tyto prostředky bylo celoplošně
opraveno velké množství vozovek
a chodníků.

OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ:
Ve městě Klatovy:
- část Kličkovy ulice (mezi Křižíkovou
a Spojovací),
- opěrná zeď v Kličkově ulici,
- část Čapkovy ulice (směr firma LEVEL),
- chodníky Suvorovova ulice (před
prodejnou potravin),
- MK Maškova ulice v úseku Národních Mučedníků-Šmeralova,
- chodník před MŠ v ulici Národních
Mučedníků,
- MK části Mánesovy ulice,
- MK části Karafiátové ulice,
- MK severovýchodní části Šrámkovy
ulice,
- chodník Pavlíkova ulice,
- chodníky v Procházkově ulici,
- část chodníku v ulici Maxima Gorkého,
- oprava podélného parkovacího stání
v Nádražní ulici,
- MK za čp. 104 v sídlišti Rozvoj,
- úprava části parkovací plochy podél
potoka na nábřeží Kpt. Nálepky,
- oprava podmáčené cesty v ZK Markyta,
- oprava povrchu části cyklotrasy k ZK
„Třešňovka“,
- úprava VO na atletickém stadionu
Pod Hůrkou,
- oprava povrchu části cesty v ZK Rozhrání,
- oprava povrchu MK pod garážemi
ve Školní ulici,
- oprava povrchu přístupu k čp. 412
Plánická ulice,
- chodník před čp. 416 a 645 ve Sportovní ulici,

V integrovaných obcích města Klatov:
- oprava povrchu části cyklostezky
za nádražím ČD v Lubech,
- oprava MK a VO u požární nádrže
ve Vícenicích,
- oprava povrchu části cyklotrasy
v obci Křištín,
- oprava povrchu MK k čp. 9 v obci Křištín,
- oprava povrchu cesty k ZK Točník
- oprava povrchu MK k lesu v obci
Chaloupky (vyznačená cyklotrasa),
- úprava VO za svítidly Ezr v obci Štěpánovice.

Pražská ulice
Rekonstrukce povrchu vozovky, chodníků včetně odvodnění a veřejného
osvětlení. Rekonstrukce kabelu ČEZ.

Rybníčky
Rekonstrukce povrchu vozovky, parkovišť a chodníků včetně odvodnění
a veřejného osvětlení. Rekonstrukce
plynovodního řadu a kabelu ČEZ.

Karafiátová ulice
INVESTIČNÍ AKCE:
Prodloužení obytné zóny Luby, u pily
Rekonstrukce povrchu obytné zóny
včetně dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v úseku od pily k historickému mostu.
Parkovací pruh Procházkova ulice
Výstavba nového parkovacího pruhu,
přeložení chodníku, opěrná zeď před
čp. 83 a 84 v Procházkově ulici.

Štěpánovice-prodloužení vodovodu
Prodloužení vodovodního řadu k čp.
103 v obci.
Výhybny Na Klášterce
Vybudování dvou výhyben na komunikaci v lokalitě Na Klášterce.
Celkové náklady výše uvedených investičních akcí, které byly hrazeny z finančního rozpočtu města, činily 22,5
mil. Kč.
František Kocfelda
hospodářský odbor

I/27 Štěpánovice - průtah – spoluinvestor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Ředitelství silnic a dálnic ČR provede
stavební úpravy silnice I/27 v průtahu
obce Štěpánovice u Klatov o celkové
délce 1 100 m. Město Klatovy vybuduje tzv. „vjezdové brány“, nový autobusový záliv, odvodnění komunikace,
nové chodníky a jednostrannou stez-

ku pro chodce a cyklisty, úpravu prostor návsi a rekonstrukci vodovodu
a veřejného osvětlení.
Termín provedení:
1. 4.–18. 6.
Jednosměrná úplná uzavírka ve směru
Klatovy-Plzeň, objízdná trasa bude vyznačena přes Točník a Vícenice. Směr
od Plzně do Klatov bude projíždět stavbou přes Štěpánovice.
MK Štěpánovice za prodejnou Ezr.
Rekonstrukce povrchu místní komunikace.
Termín provedení: 1. 4.-18. 6.
Akce se provede za úplné uzavírky komunikace, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce MK Revoluční.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu,
plynovodu, povrchu chodníků a komunikace, veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
plynovod: 21. 3.–14. 4.,
kanalizace a vodovod: 4. 4.–8. 5.,
ostatní včetně povrchů: 9. 5.–10. 6.
Akce se provede za úplné uzavírky komunikace, přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce MK U Pazderny.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu,
plynovodu, povrchu chodníků a komunikace, veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
plynovod: 10. 4.–30. 4.,
kanalizace a vodovod: 2. 5.–5. 6.,
ostatní včetně povrchů: 6. 6.–20. 6.
Akce se provede za úplné uzavírky komunikace, přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce MK Masarykova.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu,
plynovodu, nová pokládka vedení
horkovodu, rekonstrukce povrchu
chodníků a komunikace, nová pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
Úsek Wolkerova-Vaňkova:
vodovod a kanalizace: 21. 3.–1. 5.,
plynovod: 2. 5.–22. 5.,
ostatní včetně povrchů: 23. 5.–24. 6.

Úsek Vaňkova-Dukelská:
vodovod a kanalizace: 2. 5.–23. 5.,
plynovod: 23. 5.–8. 6.,
ostatní včetně povrchů: 23. 5.–24. 6.
MK Lubská ulice
Úprava ostrůvků v obytné zóně, které
budou zmenšeny a částečně nahrazeny vozovkou z betonové dlažby.
Termín provedení: 16. 5.-31. 5.
Akce se provede za částečné uzavírky po
úsecích, přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Úsek Dukelská-Koldinova:
vodovod a kanalizace: 24. 5.–17. 6.,
ostatní včetně povrchů: 20. 6.–15. 7.
Akce se provede za úplné uzavírky po
jednotlivých úsecích komunikace, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Investor staveb plynovodů je firma
GasNet. Zodpovědný pracovník za rekonstrukci plynovodu firmy GASSPO-p. Steiner, tel. 725 277 798, steiner@
gasspo.cz.
Rekonstrukce plynovodu v Lubech
– investor stavby GasNet.
Úsek v ul. 5. května od čp. 137 po autobazar: 2. 5.–13. 5.,
úsek MK k budově sportovní střelnice
čp. 611: 16. 5.–3. 6.,
úsek od autobazaru po viadukt:
6. 6.–17. 6.
Práce se provedou za úplné uzavírky po
jednotlivých úsecích. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Zodpovědný pracovník firmy
GASSPO p. Benák, tel. 725 842 839,
benak@gasspo.cz.
Dále ve městě proběhne blokové čištění ulic a čištění uličních vpustí.
Bližší informace o akcích:
František Kocfelda,
376 347 230, fkocfelda@mukt.cz
Tomáš Popelík,
376 347 235, tpopelik@mukt.cz
Petr Kodeš,
376 347 284, pkodes@mukt.cz
(kanalizace, vodovod, horkovod)
František Kocfelda
hospodářský odbor
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Evropský festival duchovní hudby
se dožívá čtvrtstoletého jubilea
Již po pětadvacáté zavítají do našeho města sbory a soubory v rámci Evropského festivalu duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“.
Smysl tohoto festivalu, založeného
na konci minulého tisíciletí, zůstává
stále stejně aktuální – spojovat oba
pohraniční regiony a iniciovat vzájemná mezilidská setkávání překračující
rámec festivalových vystoupení. Během uplynulého čtvrtstoletí si festival
našel stálé příznivce v řadách publika
na české i bavorské straně stejně jako
mezi sbory z celé České republiky,
které se festivalu pravidelně účastní
a přispívají k obohacení kulturního
života našeho města i širšího regionu. To, že se festivalu během své dosavadní existence podařilo na české
i bavorské straně vytvořit komunitu
svých příznivců stojících na obou stranách pomyslného hudebního pódia,
se projevilo zejména v uplynulém
roce, kdy se díky přízni festivalových
partnerů (vedle města Klatovy náš dík
patří zejména Českoněmeckému fondu budoucnosti a Plzeňskému kraji)
i jednotlivých těles podařilo uskutečnit čtyřiadvacátý ročník v nelehkých
covidových podmínkách. Festival se
tehdy stal významným symbolem
překonání pandemie a opětovného
obnovení kulturního života našeho
města a regionu. Nikdy v jeho historii
se festivalu nedostalo tolik podpory
od významných osobností regionu,
nikdy neměla festivalová vystoupení
konaná on-line či naživo tak silnou atmosféru.

Důkazem stálé přízně a podpory festivalu ze strany účinkujících, ale také
opětovného probuzení pěveckého života je nebývalé množství třiadvaceti
sborových těles, která se zúčastní letošního jubilejního ročníku. Zrealizují
rekordních jednačtyřicet vystoupení
v téměř třech desítkách festivalových

lokalit. Některá z těchto těles až nyní
zahajují svoji činnost po nepříznivém
období uplynulých dvou let. Festival
se tak i tentokrát stane symbolem nového začátku.

Program koncertů v Klatovech
a okolí:
KVĚTEN 2022
pátek 20. 5. 2022 - 19:00 hod.
DEŠENICE - kostel sv. Mikuláše
Chlapecký pěvecký sbor HROŠI Klatovy & Dívčí pěvecký sbor FIALKY Klatovy
pátek 20. 5. 2022 - 19:00 hod.
HORAŽĎOVICE - kostel Nanebevzetí
Panny Marie - Vokální harmonie Hradec Králové

Velmi si ceníme toho, že město Klatovy je tradičním hlavním festivalovým
centrem na české straně a festival
se těší jeho dlouhodobé podpoře.
Na koncertních pódiích našeho města dochází k nejsilnějšímu setkávání jednotlivých sborových účastníků
a klatovského publika. Nejinak tomu
bude v letošním roce, kdy festival nabídne svým klatovským příznivcům
tři hudební vystoupení s pestrou dramaturgií. V sobotu 21. května vystoupí v prostoru bývalé kaple sv. Anny
na Hůrce Klarinetový soubor z Prachatic. Tento koncert pořádá festival
ve spolupráci s Klubem přátel Klatovska. V pátek 3. června pak v prostorách kostela Čsl. církve husitské
vystoupí Pěvecké sdružení Martinů
z Třince a Dvořákův komorní sbor
z Kralup nad Vltavou. Posledním klatovským festivalovým koncertem pak
bude podvečerní vystoupení v refektáři bývalé jezuitské koleje, které se
uskuteční v neděli 5. června. Uslyšíme
na něm pražský pěvecký sbor En Arché a Pěvecký sbor jihočeských učitelek z Českých Budějovic.
Celý program letošního festivalu naleznete na jeho webových stránkách
www.fdh.klatovynet.cz. Na všechna
festivalová vystoupení Vás srdečně
zveme!
Vít Aschenbrenner
organizační tým festivalu

sobota 21. 5. 2022 - 18:00 hod.
KLATOVY - bývalá kaple sv. Anny na
Hůrce - Klarinetový soubor Prachatice
pátek 27. 5. 2022 - 19:00 hod.
NEZDICE, okr. Plzeň-jih - kostel sv.
Prokopa - Smíšený sbor JITRO Hradec
Králové & Pěvecký sbor Křížkovský
Opava
neděle 29. 5. 2022 - 11:00 hod.
STRAŠÍN - kostel Narození Panny Marie - mše svatá - Vox Imperfecta Plzeň
ČERVEN 2022
pátek 3. 6. 2022 - 21:00 hod.
NEZNAŠOVY - Lesní kostel - Mše svatá za přítomnosti emeritního biskupa
Františka Radkovského
pátek 3. 6. 2022 - 19:00 hod.
STRAŠÍN - kostel Narození Panny Marie - EN ARCHÉ Praha & Fojtův komorní sbor Roudnice nad Labem
neděle 5. 6. 2022
KLATOVY - Refektář Jezuitské koleje
- EN ARCHÉ Praha & Pěvecký sbor
jihočeských učitelek České Budějovice
SUŠICE - kaple Anděla Strážce / koncert na Andělíčku v rámci Noci Kostelů
Dětský pěvecký sbor JITŘÍČKO Hradec
Králové
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Kulturní přehled | květen
K I N O Š U M AVA
w w w. m k s k l a t o v y. c z
1. 17:00 | ZLOUNI
neděle USA, dabing, přístupný, 100 minut, 130 Kč.
Animovaná krimikomedie pro děti.
1. 20:00 | PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
neděle ČR, česky, přístupný, 95 minut, 140 Kč.
Pokračování úspěšné české komedie.
2. 20:00 | PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
pondělí Velká Británie, titulky, od 12 let, 125 minut, 130 Kč.
Drama.
3. 20:00 | RANDE NA OKO
úterý Irsko, titulky, od 15 let, 92 minut, 100 Kč.
Queer irská komedie pro ty, kteří vyrůstali v 90. letech.
4. 20:00 | PROMLČENO
středa ČR, česky, od 12 let, 95 minut, 120 Kč.
Kriminální thriller s K. Rodenem, V. Cibulkovou.
5. 18:00 | TENKRÁT NA NÁMĚSTÍ (přednáška)
čtvrtek Oslavy osvobození (nejen) na klatovském náměstí v 80.
letech objektivem Státní bezpečnosti. Komentářem provází
Lukáš Kopecký. Po skončení trezorový film UCHO.
6. 17:00 | DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
pátek USA, dabing, od 12 let, 127 minut, 130 Kč.
Akční, dobrodružný, mysteriózní film.
6. 20:00 | LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
pátek ČR, česky, od 12 let, 90 minut, 120 Kč.
Nová česká komedie s M. Lamborou a A. Fialovou.
7. 17:00 | JEŽEK SONIC 2
sobota USA, dabing, přístupný, 122 minut, 130 Kč.
Akční dobrodružná komedie pro děti.
7. 20:00 | PROMLČENO
sobota ČR, česky, od 12 let, 95 minut, 120 Kč.
Kriminální thriller s K. Rodenem, V. Cibulkovou.
8. 17:00 | DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
neděle USA, dabing, od 12 let, 127 minut, 130 Kč.
Akční, dobrodružný, mysteriózní film.
8. 20:00 | LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
neděle ČR, česky, od 12 let, 90 minut, 120 Kč.
Nová česká komedie s M. Lamborou a A. Fialovou.
9. 20:00 | VYŠEHRAD: FYLM
pondělí ČR, česky, od 15 let, 103 minut, 130 Kč.
Sportovní komedie s Jakubem Štáfkem.
10. 20:00 | LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
úterý ČR, česky, od 12 let, 90 minut, 120 Kč.
Nová česká komedie s Markem L. a A. Fialovou.
11. 20:00 | FILMOVÝ KLUB: AMÉLIE Z MONTMARTRU
středa Francie, Německo, titulky, od 12 let, 119 minut, 100 Kč.
Legendární francouzská komedie.
12. 20:00 | SEVEŘAN
čtvrtek USA, titulky, od 15 let, 136 minut, 130 Kč.
Dobrodružný, akční.
13. 17:00 | JEŽEK SONIC 2
pátek USA, dabing, přístupný, 122 minut, 130 Kč.
Akční dobrodružná komedie pro děti.
13. 20:00 | ŽENY A ŽIVOT
pátek ČR, česky, přístupno, 87 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.
14. 17:00 | UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
sobota Belgie, Francie, dabing, přístupný, 95 minut, 120 Kč.
Rodinná animovaná komedie.
14. 20:00 | DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
sobota USA, dabing, od 12 let, 127 minut, 130 Kč.
Akční, dobrodružný, mysteriózní film.
15. 17:00 | UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
neděle Belgie, Francie, dabing, přístupný, 95 minut, 120 Kč.
Rodinná animovaná komedie.
15. 20:00 | ŽENY A ŽIVOT
neděle ČR, česky, přístupno, 87 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

16. 20:00 | FILM ROKU
pondělí Španělsko, titulky, od 15 let, 114 minut, 120 Kč.
Penélope Cruz a Antonio Banderas v poťouchlé komedii.
17. 20:00 | POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
úterý Indie, Francie, titulky, přístupný, 100 minut, 120 Kč.
Film o malém kině na indickém venkově.
18. 20:00 | VYŠEHRAD: FYLM
středa ČR, česky, od 15 let, 105 minut, 130 Kč.
Sportovní komedie s Jakubem Štáfkem.
19. 20:00 | CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI
čtvrtek Francie, Belgie, dabing, od 12 let, 98 minut, 140 Kč.
Komedie.
20. 19:00 | HELENA HLUŠIČKOVÁ - „NA PLECH“
pátek Vernisáž výstavy smaltovaných obrazů.
20. 20:20 | PECHAKUCHA NIGHT
pátek Třetí pokračování inspirativních přednášek.
21. 17:00 | DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
sobota USA, dabing, 3D, od 12 let, 127 minut, 150 Kč.
Akční, dobrodružný, mysteriózní film tentokrát ve 3D.
21. 20:00 | ŽENY A ŽIVOT
sobota ČR, česky, přístupno, 87 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.
22. 17:00 | UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
neděle Belgie, Francie, dabing, přístupný, 95 minut, 120 Kč.
Rodinná animovaná komedie.
22. 20:00 | LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
neděle ČR, česky, od 12 let, 90 minut, 120 Kč.
Nová česká komedie s M. Lamborou a A. Fialovou.
23. 20:00 | ŽENY A ŽIVOT
pondělí ČR, česky, přístupno, 87 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.
24. 20:00 | POSLEDNÍ ZÁVOD
úterý ČR, česky, od 12 let, 95 minut, 120 Kč.
Drama o lyžařském závodu v Krkonoších v r. 1913.
25. 20:00 | DIVOCH
středa Dánsko, titulky, od 15 let, 102 minut, 110 Kč.
Severské komediální drama s typickým černým humorem.
26. 20:00 | TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
čtvrtek ČR, česky, od 12 let, 110 minut, 120 Kč.
Akční česká komedie.
27.
pátek

28.
sobota
28.
sobota
29.
neděle
29.
neděle
30.
pondělí
31.
úterý

19:00 | SLOVAN a KNĚZ
Premiéry dvou krátkometrážních filmů amatérského filmového spolku Clamor film.
17:00 | TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR, česky, přístupný, 100 minut, 100 Kč.
Pohádka.
20:00 | TOP GUN: MAVERICK
USA, dabing, od 12 let, 131 minut, 140 Kč.
Nové akční drama s Tomem Cruisem v hl. roli.
17:00 | JEŽEK SONIC 2
USA, dabing, přístupný, 122 minut, 120 Kč.
Akční dobrodružná komedie pro děti.
20:00 | TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
ČR, česky, od 12 let, 110 minut, 120 Kč.
Akční česká komedie.
20:00 | TOP GUN: MAVERICK
USA, dabing, od 12 let, 131 minut, 140 Kč.
Nové akční drama s Tomem Cruisem v hl. roli.
20:00 | TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
ČR, česky, od 12 let, 110 minut, 120 Kč.
Akční česká komedie.

Vstupenky a podrobnější informace na WWW.MKSKLATOVY.CZ.
Pokladna kina otevřena vždy hodinu před představením.
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M Ě S T O K L ATOV Y

M Ě S T S K Á K N I H OV N A K L ATOV Y

S TÁ L Á D I VA D E L N Í S C É N A K L ATOV Y

G A L E R I E K L AT OV Y / K L E N OVÁ

w w w. k l a t o v y. c z

w w w. k n i h - k t . c z

w w w. d i v a d l o . k l a t o v y n e t . c z

w w w. g k k . c z

14. 5. 9:00 | náměstí Míru
sobota ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
Součástí akce bude pochod Májové toulky, bohatý kulturní
program a od 18:00 koncert zpěvačky Moniky Absolonové
+ Boom Band J. Dvořáka.
19. 5. 19:00 | refektář jezuitské koleje
čtvrtek MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
„DRAMA A LÁSKA„ - Renata Penezić - flétna, Vojtěch Novák - klavír, Jan Ostrý - flétna

M K S K L AT OV Y
w w w. m k s k l a t o v y. c z
4. 5.
středa

20. 5.
pátek
20. 5.
pátek
20. 5.
pátek

19:00 | sál radnice
ADÉLA ZEJFARTOVÁ & SUNNY SWING
Koncert ke státnímu svátku. Můžete se těšit na nejznámější
písně let 20. až 40. nejen u nás, ale i ve světě. Potěší vás
písně z filmů pro pamětníky, z Osvobozeného divadla či
Broadwayské hity té doby.
19:00 | Kulturní dům
KUFR
Koncert dechového orchestru ZUŠ J. Kličky Klatovy.
19:00 | kino Šumava |vernisáž výstavy
HELENA HLUŠIČKOVÁ - „NA PLECH“
Vernisáž výstavy smaltovaných obrazů.
20:20 | Kino Šumava
PECHAKUCHA NIGHT KLATOVY VOL. 3 - 10 inspirativních lidí se představí formou 20 obrázků/20 vteřin. 6 minut
a 40 vteřin tak každého dělí od nástupu jeho následovníka.

21. 5.
sobota

10:00-18:00 | nádvoří jezuitské koleje
DESIGN NA ŠUMAVĚ
Trh originality a inspirace nabídne řadu kvalitní módy,
autentických šperků, ručně vyráběných hraček, keramiky,
přírodní kosmetiky, ale také spoustu zážitků v podobě zajímavých workshopů. Na trhu bude vždy vonět i čerstvá výběrová káva a něco dobrého na zub. Přijďte podpořit malé
české značky a lokální tvůrce.
Předprodej → www.mksklatovy.cz

PA S K - PAV I LO N S K L A K L ATOV Y
w w w. p a s k- k l a t o v y. c z
17. 5.
úterý

17:00 | přednáška
PANNA MARIE KLATOVSKÁ A JEJÍ ZPODOBŇOVÁNÍ
Mgr. Lucie Hotová z klatovského muzea pohovoří o vývoji zobrazování Panny Marie Klatovské v průběhu staletí,
i o příběhu obrazu a zázracích s ním spojených apod. Doprovodný program k aktuální výstavě.
do 29. 5. UPOMÍNKY Z POUTNÍCH MÍST
Výstava přenese návštěvníky do atmosféry trhů u poutních
míst, kde různí prodejci nabízeli ve stáncích poutníkům
a návštěvníkům upomínkové předměty také ze skla.

Půjčovna | OPERACE ANTHROPOID – výstavu je možno zhlédnout
v běžné otevírací době v oddělení pro dospělé.
Čítárna | DEČKY – výstava pletených deček, šitých zástěr a dalších ručních výrobků. Ty patří do tvorby Ludmily Potužníkové.
Schodiště | HUSITÉ A ŘEMESLA – až do konce června tohoto roku si
můžete projít výstavu ilustrací Honzy Smolíka z knih Husité a Řemesla.
Obě tyto publikace od spisovatelky Kláry Smolíkové si můžete vypůjčit
v oddělení pro děti a mládež.
Oddělení pro děti a mládež | VÝSTAVA OBRAZŮ JULIE VLASÁKOVÉ
Přístupno v běžné otevírací době dětského oddělení do 24. června.
Refektář | JAHRESKRIPPE/OBRAZY ZE ŽIVOTA KRISTA
Výstava bude přístupná veřejnosti Pá, So, Ne 10.00-16.00.
2. 5. 13.00–16.00 | oddělení pro děti a mládež
pondělí HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM
Výtvarná dílnička Dárek pro maminku.
4. 5. 16:00 | společenský sál městské knihovny | Galerie
středa ROK V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vernisáž souboru prací dětí z MŠ Máchova s podtitulem
“Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky príma”. Výstavu pořádá Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, odloučené pracoviště MŠ Máchova a potrvá do 10. června.
11. 5. 19.00 | refektář jezuitské koleje
středa KLÁRA SKALKOVÁ
První díl z cyklu klavírních koncertů „August Förster a jeho
ženy“. Důraz bude kladen na období romantismu, ale zazní
i skladby jiné, kterými v současné době Klára vyniká.
12. 5. 17.30 | refektář jezuitské koleje
čtvrtek BÁSNÍK HRŮZY
Večer věnovaný romanopisci Christianu Heinrichu Spiessovi (1755–1799). Václav Maidl představí román Zloduch
Petříček v širších literárně-historických souvislostech, Stanislav Motl promítne dokument Osudové lásky Ch. H. Spiesse
a Martin Kříž přednese pojednání na téma Spiessův přítel
Kašpar Heřman hrabě Kϋnigl.
16. 5. 13.00–16.00 | oddělení pro děti a mládež
pondělí HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM
Výtvarná dílna Mramorování.
20. 5. 19.00 | refektář jezuitské koleje
pátek BENEFIČNÍ KONCERT PRO TADEÁŠKA
Benefiční koncert, na němž vystoupí kytaristé Ivan Boreš
a Vojtěch Vrtiška. Dobrovolné vstupné z akce bude ve prospěch Tadeáška Šperla, který trpí genetickým nervosvalovým onemocněním SMA 1. typu.
22. 5. 19.00 | refektář jezuitské koleje
neděle KONCERT MICHAELY KOSTKOVÉ A PŘÁTEL
Hudba a skladby od Bedřicha Smetany, Jaroslava Ježka,
Wolfganga Amadea Mozarta, Franze Schuberta aj. Tímto
programem zakončuje Michaela Kostková své šestileté studium na Pražské konzervatoři.
26. 5. 15.00–16.00 | společenský sál
čtvrtek CHIKO ČTE S NÁMI
Zveme vás na květnové setkání s tímto chlupatým kamarádem, kterému můžete ukázat, jak dobře umíte číst.
26. 5. 18.00 | společenský sál
čtvrtek HOUBY - přednáška o houbách s mykologem Jaroslavem
Malým. Tak trochu jiný pohled na tyto vzácné organismy.
27., 17.00 (so 10.00) | refektář jezuitské koleje
28. 5. S.E.B. – SETKÁVÁNÍ–ENCOUNTERS–BEGEGNUNGEN
pá, so Panna Maria Ochranitelka: Mariánská úcta v průběhu staletí. Česko-německé přátelské setkání z příhraničního regionu a měst Klatovy a Regensburg. V pátek bude požehnáno
kříži Vladimíry Tesařové, zahájena výstava Jahreskrippe/
Obrazy ze života Krista, představena kniha z minulého ročníku sympozia a klavírní recitál T. Hostýnka a P. Nováka.
31. 5. 18.00 | společenský sál
úterý KLATOVY A VODA
Ing. Václav Špičák a MUDr. Anna Kubátová. Bude představen přehled a stručný rozbor významných historických
událostí souvisejících s vodou, nynější podoba vodárenství
města Klatovy a jaký vliv má kvalita pitné vody na zdraví
u nás i v zahraničí.

9. 5. 19:30 | předplatné skupiny B
pondělí REBELKY - PIERRE PALMADE, CHRISTOPHE DUTHURON Nikdy není pozdě říct „nasrat“ a vrhnout se do víru
života. V brilantní francouzské tragikomedii se náhodně
potkají dvě zralé ženy, které se rozhodly vzepřít se nalinkovaným životům a vzít osud zpět do vlastních rukou. Režie:
Antonín Procházka, Hrají: Chantal Poullain, Štěpánka Křesťanová, Divadlo Bolka Polívky
10. 5. 19:30 | POCTA ČESKÉMU KRÁLI HOUSLÍ FRANTIŠKU
úterý ONDŘÍČKOVI - výročí 100 let od úmrtí legendárního houslisty a zároveň i nedožitých 90. narozenin vynikající houslistky a dlouholeté koncertní mistryně Klatovského symfonického orchestru Ilony Vilímcové-Sládkové. Účinkují: Miroslav
Vilímec - housle, Vladislav Vilímec – klavír, průvodní slovo:
Pavel Ryjáček.
12. 5.
čtvrtek

19:30 | předplatné skupiny C
PROGRAM NA ZÁCHRANU MUŽŮ - LUBOŠ BALÁK
Jistá část vědecké veřejnosti se domnívá, že muži melou z
posledního. A tak vznikl tajný program na záchranu mužů.
V Národním ústavě duševního zdraví v Klánovicích u Prahy
jsou s ním nejdál. Napínavá komedie s překvapivým koncem. Režie: Luboš Balák, Divadlo Komediograf
16. 5. 19:30 | ZUUUUŠ 1940
pondělí Koncert k výročí založení Základní umělecké školy J. Kličky Klatovy. Známé melodie světových i českých muzikálů
a populární písně, jejichž interprety budou učitelé a bývalí absolventi školy. Účinkují učitelé a (bývalí) žáci ZUŠ,
pěvecké sbory Sedmikrásky, Fialky a H(r)oši. Orchestr diriguje Jaroslav Pleticha. Pořadem provází Markéta Lukášová
a Vladimír Kabrt.
18. 5. 17:00 | PROTOŽE TO NEVZDÁM...
středa Školní akademie Masarykovy základní školy v Klatovech.
Diváci uvidí vystoupení žáků 1. a 2. stupně školy.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
D R . H O S TA Š E V K L AT OV E C H
w w w. m u z e u m . k l a t o v y n e t . c z
3. 5. 10:00, 11.00, 13:00, 14:00, 15:00 | výstavní sál
úterý EGYPTOLOGIE A KOUZLO OBJEVOVÁNÍ
Komentované prohlídky výstavou Mezi Prahou a Káhirou,
provede Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková, Ph.D.,
z Českého egyptologického ústavu v Praze; rezervace prohlídky na tel. čísle 376 326 362; vstupné 60/30,- Kč.
18. 5. 17:00 | přednáškový sál
středa JÍDLO A PITÍ VE STARÉM EGYPTĚ
Přednáška k výstavě Mezi Prahou a Káhirou, přednáší Mgr.
et Mgr. Katarína Arias Kytnarová, Ph.D., z Českého egyptologického ústavu v Praze; vstupné 60/30,- Kč.
27. 5. 17:00 | přednáškový sál
pátek HEYDRICHOVA REFORMA SPRÁVY PROTEKTORÁTU
Přednáška k 80. výročí heydrichiády s Janem Jirákem, archivářem klatovského muzea; hromadné vstupné (pro školní
výpravy MŠ, ZŠ, SŠ), jednotné vstupné 60/30,- Kč.
18. 5. 9:00–17:00
středa DEN MUZEÍ
V tento den je do všech výstav a expozic volný vstup.
do 29. 5. výstavní a přednáškový sál
MEZI PRAHOU A KÁHIROU
100 let české egyptologie. Výstava kvalitních tisků fotografií,
archivních dokumentů a 3D tisků některých nálezů.
do 29. 5. chodba I. NP
ZE SBÍREK KLATOVSKÉHO MUZEA K DĚJINÁM STAROVĚKÉHO EGYPTA.
do 29. 5. schodiště
MUŽI ZVLÁŠTNÍ SKUPINY D.
První vlna výsadků z Velké Británie na území protektorátu
prosinec 1941 – duben 1942. Výstava historických dokumentů a fotografií k 80. výročí heydrichiády.

14. 5. 14:00 | zámek Klenová
sobota VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI K VÝSTAVĚ JAN HENDRYCH 85
14. 5. 11:00 a 14:00 | Hostašovy sady v Klatovech
sobota KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA - SOCHY V ULICÍCH
V rámci zahájení turistické sezóny města Klatovy.
21. 5. 14:00 a 16:00 | purkrabství hradu Klenová
sobota DIVADLO BROUČEK – O ZAKLETÉ ŽÁBĚ
28. 5. všechny objekty Galerie Klatovy / Klenová
sobota MUZEJNÍ NOC
do 12. 6. sýpka Klenová | CESTA 2022 / 17. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
PRACÍ VÝTVARNÝCH OBORŮ ZUŠ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Součástí akce je ocenění Zlatá, Stříbrná a Bronzová paleta
paní Vilmy Vrbové-Kotrbové. O držitelích rozhodnou diváci
a odborná porota. Kurátoři: J. Svobodová a L. Sýkora.
do 19. 6. purkrabství hradu Klenová
JIŘÍ PROCHÁZKA A EULALIE POLNE - BIN KURZ WEG
Výstavní projekt autorské dvojice, absolventů Katedry fotografie FAMU v Praze, poukazující především na problematiku vnímání a existenci času v kontextu média fotografie.
Kurátor výstavy: Petr Krátký.
do 26. 6. Galerie U Bílého jednorožce
JSEM PROSTOREM, V NĚMŽ JSEM / UMĚLCI STUDIA
PRÁM Okruh mladších umělců z pražských Vysočan. Jedná
se o skupinu umělců, kteří v současnosti působí ve společné
blízkosti (i spřízněnosti) a řeší otázky „komunitně“. Kurátoři
výstavy: Richard Drury a Michal Lazorčík.
do 10. 7. zámek Klenová
JAN HENDRYCH - 85
Výstava sochaře k jeho osmdesátému pátému výročí narození. Výstavní projekt má retrospektivní charakter a klade
si za cíl postihnout a v ucelené formě představit dílo této
mimořádné sochařské osobnosti. Kurátoři výstavy: Petr
Krátký a Ilona Víchová.
do SOCHY V ULICÍCH
31. 10. Na 12 místech v historickém centru Klatov jsou instalovány
sochy, které oživují veřejně dostupná místa a přispívají tím
k širšímu spektru kulturního vyžití v Klatovech.

H I F I K L U B K L AT O V Y
w w w. h i f i k l u b . k l a t o v y n e t . c z w w w. h i f i k l u b . u h l a v a . c z
11. 5. 15:00-17:00 | NÁVRAT VINYLU
středa Pravidelný klubový večer pro zájemce o analogové nahrávky a o přehrávky vinylových gramofonových desek (33 a 45
ot./min.) na přístroji špičkové kvality s možností digitálního
přepisu na CD nebo USB flash disk.
11. 5. 18:00 | „ŽIVOT JE JAK POHÁDKA“
středa Komponovaný podvečer plný poezie a písní zakončený pohádkou o Popelce v podání dětí z divadelního kroužku DDM
Klatovy.
17. 5. 9:00 | NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO „KVÍTEK“ (8)
úterý Pravidelný pořad pro klatovský denní stacionář.
18. 5. 18:00 | ROK 1968 „VZPOMÍNKY NA BUDOUCNOST“
středa Obrazový a zvukový dokument s využitím vzpomínek pamětníků v souvislosti s aktuální válečnou situací. Připravili
členové HIFIKLUBU KLATOVY.
25. 5. 18:00 | „SOUZNĚNÍ…“ (2) … tónů houslí a lidského hlasu
středa ve filmových melodiích. Účinkují: IVETA SOUKUPOVÁ (zpěv)
a STANDA SOUKUP, člen orchestru opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni (housle).
do 31. 5. Výstava | TERAPIE LESEM
Fotografie Vlasty Romanové v přísálí klubovny přístupná
veřejnosti během všech pořadů.

K L U B P Ř ÁT E L K L AT OV S K A , Z . S .
w w w. k p k . k l a t o v y n e t . c z
5. 5. 19:00 | ČLENSKÁ SCHŮZE
čtvrtek posezení zájemců o regionální dění a historii v salonku restaurace U Radů v Pražské ulici v Klatovech.
7. 5. 9:00 | Mercandinovy sady
sobota ÚKLID MĚSTSKÉHO PARKU - tradiční brigáda. Sraz účastníků u kolonády. Přijít může každý, kdo má chuť. Zaměříme
se opět na úklid bývalé mlýnské stoky a jejího okolí. Veškeré
potřebné nářadí dostanete na místě. Závěr cca ve 12 hodin.
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w w w. p r a t e l e c e s k e h i s t o r i e . e s t r a n k y. c z

w w w. u h l a v a . c z

3. 5.
úterý

7. 5.
sobota

15. 5.
neděle

21. 5.
sobota

22. 5.
neděle

19:00 | Restaurace KD
PŘÁTELSKÉ SEZENÍ
Pravidelné setkání lidí, které baví a zajímá česká historie.
Větší důraz se klade na historii a dění v regionu. Na programu bude beseda s Blaženou Votápkovou, autorkou
historických kostýmů a majitelkou zakázkového krejčovství.
Součástí večera bude originální módní přehlídka.
8:00 | PĚŠÍ ŠUMAVA
MÁJOVÉ PUTOVÁNÍ - Velký Bor, Zelenohorská Huť, Oblík
a také oblíbená místa Tříjezerní slať, Hauswaldská kaple.
Pevnou obuv a jídlo s sebou. Chůze cca 15 km. Dle počtu se
třeba nahlásit. Sraz účastníků s auty v 7:50 u hradeb.
7:00 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET
MEMENTO ZNIČENÉ VESNICE
Lidice – Památník s expozicí „A nevinní byli vinni“, Buštěhrad – zámek, Kladno – zámek-muzeum, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Sraz v 6:40 hod. u hradeb.
13:00 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA
IKONICKÝ KOMÍN
Roupov – prohlídka zříceniny s průvodcem. Buřty s sebou.
Sraz účastníků s auty ve 12:50 hod. v Jiráskově ulici u hradeb.
7:00 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET
MEMENTO ZNIČENÉ VESNICE
Lidice, Kladno – repete dle první skupiny. Sraz v 6:40 hod.
v Jiráskově ulici (za hradbami).

K U LT U R N Í C E N T R U M FA L C O N
w w w. f a l c o n c l u b . c z
7. 5.
sobota
13. 5.
pátek
15. 5.
neděle
20. 5.
pátek
21. 5.
sobota
27. 5.
pátek

28. 5.
sobota
29. 5.
neděle

20:00 | DNB PRODUCTION NIGHT W/ X.MORPH
DBPC míří se svojí tradiční nocí do skvělých prostorů Klatovského klubu Falcon. Tentokrát s matadorem scény
X.Morph z Redrum.cz
20:00 | P / \ S T & SUPPORT
Lezou z hlubin skladů rekvizit, aby vás v rytmu sub-basových žesťů zavřeli do pasti. Pokroucená odpověď na současnou myšlenkově vyprázdněnou českou rapovou scénu.
19:00 | LABASHEEDA (NL)
Artrocková, noisová a post-punková kapela z Amsterdamu
s nekompromisní frontmankou.
20:00 | CLUTCH AT STRAWS (AUT) + CORONA
Souhra protikladů. Screamo, progresivní hardcore. Jejich
živé vystoupení je silné a vášnivé společně s klatovskou
rock-metalovou skupinou.
20:00 | RETURN TO HOOD
První ESCALATE mejdan v Klatovech, kterej s sebou přínáší
řádně našlapanej line up s pořádnou dávkou TRAPU!
21:00 | PO-PREMIÉROVÝ VEČÍREK FILMOVÉHO SPOLKU CLAMOR FILM Klatovský amatérský filmový spolek
ClamorFILM z. s. pořádá po premiéře svých dvou krátkých
filmů v kině Šumava večírek v čele s čistě instrumentální
skupinou The Sclerotic.
19:00 | SLAM POETRY (ANATOL, DR. FILIPITCH A DALŠÍ) Slam poetry je performativní žánr přednesu autorské
poezie. Žádné kostýmy. Ani rekvizity. Vlastní text nebo improvizace.
19:00 | CLUSTERSUN (IT) Totálně nadupanej Shoegaze
/// Psych /// Postpunk z Katánie v italské Sicílii. Ve Falconu
očekáváme malou ETNU, mají fakt styl!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

11. 5. 16:00 | Vzdělávací centrum Úhlava, o.p.s. (Plánická 174)
středa SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM V PLZEŇSKÉM
KRAJI - Seminář k dotačnímu programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ pro nízkopříjmové
domácnosti. Pořadatel: Plzeňský kraj
28. 5. 13.00-17.00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BÝVALÉM
sobota DOMINIKÁNSKÉM KLÁŠTEŘE - Představení činnosti
Úhlava, o.p.s., MAS Pošumaví, Stacionáře Kvítek pro osoby s postižením a EUROPE DIRECT Klatovy. Komentovaná
prohlídka historických prostor s místostarostou Martinem
Křížem, ochutnávka regionálních potravin, virtuální a rozšířená realita, kvízy a ruční dílny...

E U R O P E D I R E C T K L AT O V Y
w w w. e u r o p e d i r e c t . c z
4. 5. 18.00-19:30 | MODERNÍ TRENDY LÉČBY DIABETU
středa V PLZEŇSKÉM KRAJI On-line beseda - nové trendy a „vychytávky“ v léčbě diabetu představí team lékařů a sester FN
Lochotín. Informace o připojení k online besedě najdete na
našem webu nebo v našem pravidelném měsíčním newsletteru: napište na klatovy@europe-direct.cz
15. 5. 15:00 | 5. LETOŠNÍ SETKÁNÍ KLUBU KLATOVSKÝCH
neděle KNIHOMOLŮ (3K) - výlet do Vrchotových Janovic! Za Sidonií Nádhernou! Prohlídka a beseda s odborníky na dílo
Sidonie Nádherné a R. M. Rilkeho - v rámci letošního mapování spisovatelů střední Evropy. Info o dopravě a organizaci exkurze a besedy k dispozici na www.europedirect.cz.

S P O L E K B E S E DA Z.S.
w w w. s p o l e k b e s e d a . c z
Spolek pro onkologické pacienty, jejich blízké a přátele - Pavilon „B“ polikliniky, 3. patro, Pod Nemocnicí 789, Klatovy. Program je i pro veřejnost.
Navštívit nás můžete každé úterý.
10:00 Poradna pro psychosociální podporu onko pacientům
-15:00 a jejich rodinám - lze domluvit schůzky individuálně po telefonu 605 826 914.
3. 5. 14:00 | ARTEDÍLNY 1
úterý šijeme kytičky
10. 5. 14:00 | BABINEC
úterý povídání
17. 5. 14:00 | ARTEDÍLNY 2
úterý malování na trička
24. 5. 14:00 |
úterý ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU
31. 5. 15:00 | ARTEDÍLNY 3
úterý tvoření

O S TAT N Í A KC E
21. 5. 14:00 | Pila Pod Borem (ul. K pile 878)
sobota PILAFEST U PŘÍLEŽITOSTI 30 LET PROVOZU PILY
Na pódiu vystoupí skupiny Elias, Jasmín folk (Jana a Pavel),
Lord, Namoll (Libor a Roman), Štreka, 2G, 3G.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 30 Kč
31. 5. 17:00 | Bývalá vězeňská kaple klatovského soudu, Reúterý voluční ulice | SPÁLENÝ LES 1942 - 80 LET OD HEYDRICHIÁDY NA KLATOVSKU - vernisáž výstavy. Společnost pro moderní dějiny Klatovska.
28. 5.
sobota
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Design na Šumavě
Stylový trh zaměřený na podporu malých českých značek, které se opírají o tradiční
kvalitní řemeslo, proběhne 21. května v historickém centru Klatov na nádvoří jezuitské koleje. S nápadem přišly dvě dlouholeté kamarádky z Klatov Terka a Zuzka, které
chtěly vytvořit projekt, jenž oběma dává smysl a radost.
Cílem Designu na Šumavě je vytvoření
určité platformy - místa pro vystavení
a prodej autentických výrobků, kvalitních a zároveň originálních produktů
všeho druhu, do nichž je dáno srdce
a spousta vynaložené precizní práce.
Důležitá je podpora lokálních tvůrců,
designérů, umělců a projektů, jež mají
opravdový smysl.
Vše bude mít podobu výstavního trhu
s módou, šperky, papírenskými výrobky, kosmetikou, hračkami a dalšími
naprosto skvostnými výrobky. Každý
pozvaný tvůrce k účasti na trhu byl
pečlivě vybrán tak, aby plně splňoval koncept projektu, který se opírá
o udržitelnost, kvalitu, originalitu a
autentičnost. Součástí trhu bude řada
zajímavých workshopů pro děti i dospělé. Naplánovaná je například přednáška na téma barefootových bot
nebo aranžování květin. Připravena
bude také jóga pro děti a další aktivity.
Nebude chybět vychlazené prosecco
a výběrová káva ve stylových stáncích.
Celou akci bude doplňovat příjemná
hudba po celý den a chillout zóna pro
odpočinek. Vybere si naprosto každý.
Přijďte se na trh Design na Šumavě
podívat, a to 21. 5. 2022 od 10:00 do
18:00 do krásných prostor nádvoří jezuitské koleje a refektáře v Klatovech.
Bude to stát za to!

Akce se koná ve spolupráci s MKS
a Městskou knihovnou Klatovy. Kompletní seznam vystavujích, popis jejich
produktů a harmonogram celého dne
najdete na www.designnasumave.cz.

Zuzana Zachardová
Tereza Topinková
Design na Šumavě

Přírodní kosmetika.

Vlastnoruční kožené barefoot boty.

w w w. d d m - k l a t o v y. c z
11. 5. 18:30 | Hifiklub Klatovy
ŽIVOT JE JAK POHÁDKA
Komponovaný podvečer plný poezie a písní zakončený pohádkou O Popelce v podání dětí z DDM Klatovy z divadelního kroužku DUHA.
21. 5. Praha
PETR PAN
Divadelní představení v pražském Divadle ABC. Pojďme se
společně podívat do Země Nezemě.
Akce určena pro děti z divadelních kroužků DUHA.

10:00-20:00 | Vrchlického sady
FOOD FESTIVAL KLATOVY - Den plný skvělého jídla a pití.
Doprovodný program pro děti, divadlo. Vstup zdarma.
Přehledný kalendář akcí na WWW.KLATOVSKYZPRAVODAJ.CZ.
Své akce můžete zasílat na akce@klatovskyzpravodaj.cz.

Minimalistické dřevěné hračky z bukového dřeva.
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Rozhovor s mistr yní republiky
Karolínou Machovou
Karolína Machová je mladá sportovkyně, o které je v poslední době více a více slyšet.
Naposledy se tak stalo při slavnostním galavečeru udílení cen Nejúspěšnější sportovec roku, který se konal v klatovském divadle, kdy si Karolína odnesla rovnou dvě
ceny. O tom, jaké byly její atletické začátky, či o tom, jaké má plány do budoucna, se
dočtete v tomto rozhovoru.
Jaké byly tvé atletické začátky?
Již od mala jsem měla neustálou potřebu se pohybovat. Byla jsem takové
hyperaktivní dítě, jak by řekla moje rodina. Začala jsem tedy dělat gymnastiku, která mi dala velmi dobré základy,
ale úplně jsem se v tomto sportu nenašla a více jsem tíhla k běhu, proto
přišel můj taťka s návrhem, že začnu
chodit na atletiku k Daně a Markétě Urubové. Bylo mi tehdy devět let.
A jelikož mě to velmi bavilo, začala
jsem se tomu věnovat více a zanedlouho jsem přešla do staršího žactva
k panu Šelmátovi, kde jsem se začala
zabývat i oštěpem.
Ty jsi na vyhlášení Nejúspěšnější
sportovec roku získala první místo
v kategorii jednotlivců – mládež, k
tomu jsi ještě získala cenu Univerzity Karlovy pro nejlépe umístěného
teenagera. Jaké to bylo, přijít si rovnou pro dvě ceny?
Vůbec jsem to nečekala, a proto to byl
pro mě poměrně šok. Jsem ale za to
velmi ráda a moc to pro mě znamená.
Vždy, když je váš úspěch oceněn, tak
vás to namotivuje podávat ještě lepší
výkony a dát ze sebe ještě mnohem
více.
Trénuje tě Juraj Kudry, jak často spolu trénujete a na čem nejvíce pracujete?
Trénujeme spolu víceméně každý den.
V zimě pracujeme hlavně na dynamice a síle a na jaře a v létě na rychlosti
a technice jak oštěpu, tak i koule.
Jak se stalo, že tě začal trénovat i někdo jiný než Václav Šelmát?
S Jurajem jsem začala trénovat po
tom, co mě zahlídl na jednom závodě
a chtěl mi poradit, jak to dělat lépe.

Od té doby spolu trénujeme a občas
se radíme i s Petrem Frydrychem, jelikož se s Jurajem znají. Nicméně jsem
stále pod atletikou Klatovy.

jelikož se o koulařkách říká, že mají
mohutnou postavu, ty jsi přitom velmi štíhlá. Může za to fakt, že trénuješ i oštěp?

Když se ohlédneš za svou sportovní minulostí, co si myslíš, že byl ten
zlomový okamžik, který tě dostal až
sem?

V první řadě děkuji za kompliment, ale
jak jsem již zmiňovala, od malička jezdím s rodiči do posilovny, takže odtud
mám sílu. Ještě k tomu stále pracuji
s trenérem nebo trénuji v Train hard
gymu. Takže ta síla, co mám, mi kompenzuje tu mohutnější postavu. Avšak
profi koulařky mají silnější postavy,
a tak mají při vrhu lepší balanc.

Asi to byly závody, kdy jsem potkala Juru. Mně se tenkrát na ty závody
moc nechtělo. Venku bylo 30 stupňů,
tak by byl člověk radši u vody než na
závodech, ale teď jsem ráda, že jsem
na nich byla. Myslím si, že mi pomohla i gymnastika, která je také důležitá
k obratnosti. Navíc jsme od mala jezdili s rodiči do posilovny a ta mi dala
zase sílu.
Asi mnohé překvapí, že jsi na Mistrovství ČR a Mistrovství Plzeňského
kraje vyhrála 1. místo ve vrhu koulí,

Jak na tebe před výkonem působí
psychika?
Ovládat stres a psychiku patří ke sportu. Proto na psychice pracuji a je to
lepší a lepší.
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Máš nějaký rituál před závodem?

sledují online přenosy každých závodů, sdílí to na svých sociálních sítích
a jsou tady pro mě.

Vždy před závodem i během něj poslouchám písničky, namotivuje mě to
k podání toho nejlepšího výkonu. Je
jedno, jaký je to žánr, klidně to může
být i techno, prostě cokoliv, co má nějakou energii.

Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Hodně záleží na této sezóně, od toho
se bude vše odvíjet. Chtěla bych se
posunout a mít výsledky na to, abych
se dostala například na evropské závody.

Kdo tě nejvíce podporuje v tvém
sportovním nadání?
Mou největší podporou je v první řadě
rodina. Například za taťkou jdu vždy,
když potřebuji koupit třeba nové boty
na trénování. Mamka mě zase vozí
na některé závody. Velká podpora
přichází i ze strany kamarádů, kteří

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy

Obce Klatovska: Dehtín
Vesnice Dehtín se nachází 6 km severně od Klatov, a i když se zdá malinká, její život
plyne stále kupředu. Vznikla na místě, kde lidé původně pálili kolomaz, staročesky dehet. Dehetník znamená jámu, nádržku na dehet, dehtín místo výroby. V záznamech
roku 1790 měl Dehtín 13 popisných čísel, roku 1900 už 21 popisných čísel a 134 obyvatel a v roce 2022 aktuálně 37 popisných čísel a 55 obyvatel.
A co v Dehtíně stojí za povšimnutí?
Při hlavní silnici se nachází kulturní
dům, který skýtá zázemí pro konání
nejen společenských akcí, ale i schůzí místních hasičů a osadního výboru.
Na návsi byla v roce 2018 vysazena
„stoletá lípa“ při příležitosti 100. výročí založení Československé republiky. V její blízkosti vzniklo zázemí pro
venkovní posezení s dětským hřištěm,
odkud je krásný pohled na dřevěnou
zvoničku a nový smrček, který bude
vždy na Vánoce rozsvěcován. Další pýchou návsi je pro Dehtín typická přibližně stoletá lipová alej, která lemuje cestu od rybníčku až na konec vsi.
Na nedalekém Točnickém potoce leží
Dehtínský mlýn, který je již dvě desítky let neobydlený. Naproti železniční

zastávce se rozkládá bývalá cihelna
se zahovalým komínem. Na přelomu
let 2020 a 2021 byl v Dehtíně vybudován vodovod a kanalizace. Další plánovanou investicí by mělo být vybudování chodníku, dokončení obnovy
veřejného osvětlení či přístavba hasičské zbrojnice se sociálním zařízením.
Novodobá historie i současnost
Dehtína je velice úzce svázaná s místními hasiči, kteří zde v roce 1927 založili hasičský sbor. V lednu toho roku
v sousedním Kokšíně vyhořela od jiskry z lokomotivy při prudkém větru
2 hospodářská stavení. Požárů v době
doškových střech a parních lokomotiv
přibývalo, a tak se dne 24. dubna 1927
konala v hostinci ustavující valná hromada. Zakládajícími členy byli Martin
Edl čp. 4, Matěj Zdebor čp. 17, Václav
Volák čp. 9, Matěj Bureš čp. 8, Josefína Jechoutová čp. 1, František Zdebor
čp. 6 a František Volák ze sousedních
Vícenic. Po několika jednáních obecního zastupitelstva byla pak na návrh Matěje Čížka objednána u firmy
EBERT z Prahy motorová stříkačka
v hodnotě 36.500 Kčs, což byla v tehdejší době stále ještě trvající hospodářské krize částka poměrně vysoká.

Pro převážení požárního družstva byl
pak ještě zakoupen potahový valníček,
za který se stříkačka připínala. Datum
slavnostního vysvěcení, jak bylo tehdy
zvykem, bylo stanoveno na 6. května 1928. Mezi velké požární zásahy
zdejšího sboru patřilo hašení hořících
vagónů s leteckými bombami na trati
mezi Vícenicemi a Točníkem na jaře
roku 1942 nebo požární zásah na farmě Otín (JZD Švihov) v roce 1978, kde
došlo ke samovznícení ve skladu píce.
Naopak vodnímu živlu hasiči vzdorovali v roce 1996, kdy byly následkem
silné bouře a přívalového deště zatopeny sklepy, studny a komunikace.
Soutěžní činnost sboru byla významně nastartována na konci první dekády 21. století, kdy došlo k výraznému omlazení hasičského sboru.
V letech 2009 až 2012 hasičské týmy
pravidelně vozily poháry z mužských
i ženských soutěží Pošumavské hasičské ligy. Od roku 2012 se družstva
začala více věnovat požárnímu sportu
a z Pošumavské hasičské ligy se brzy
přeorientovala na Západočeskou hasičskou ligu, kde se jim také skvěle
daří dodnes. V roce 2014 skloňoval
název Dehtín každý znalec požárního
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Covidová pandemie na dva roky zastavila veškeré kulturní dění v obci.
Odložit nebo úplně zrušit se musely
oblíbené tradiční akce jako např. hasičský bál, dětské maškarní, besedy,
posezení u stavění máje apod. V letošním roce se kulturní život pomalu,
ale jistě vrací zpět do starých kolejí
a podařilo se již uspořádat dětské
maškarní a hasičský bál. S přibývajícím slunečnými dny se kulturní program přesouvá i ven a čeká nás posezení u máje, oslavy 95. výročí založení
sboru, hasičská Otava s dětmi a týmové hasičské soutěže dětí, žen i mužů.
V letošním roce SDH Dehtín slaví
95. výročí od založení sboru a při této
příležitosti pořádá 14. května oslavy

spojené s okrskovou soutěží. Účast
přislíbilo 10 družstev včetně dětí. Věříme, že se tento slavnostní den vydaří
a naši předci, kteří stáli u zrodu sboru
v roce 1927, by na nás byli pyšní.
Závěrem se sluší jménem osadního
výboru v Dehtíně poděkovat městu
Klatovy a Technickým službám města
Klatov za veškerou podporu a spolupráci, dále dehtínským hasičům, obyvatelům a přátelům Dehtína za přízeň.
Martina Peterová
členka osadního výboru

sportu v České republice. Dehtínské
družstvo mužů zvítězilo na Mistrovství ČR v požárním sportu v Českých
Budějovicích. Svou kvalitu muži potvrdili i o rok později na Mistrovství ČR
v Trutnově, kde skončili druzí.
V současné době v Dehtíně roste nová
generace hasičů, každý pátek se scházejí děti z Dehtína a okolí ve věku od
3 let do 9 let v místním klubu a učí se
hasičským dovednostem. Za sebou
mají první účast v podzimním kole celostátní hry Plamen pro mladé hasiče
a momentálně se připravují do Nebílov na festival přípravek.

S P O RT OV N Í K A L E N DÁ Ř A KC Í
w w w. k l a t o v s k y z p r a v o d a j . c z
ATLETIKA
14. 5. 9:00 | Atletický stadion Klatovy
sobota OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ DRUŽSTEV
1. kolo oblastního mistrovství družstev mužů a žen
FOTBAL
1. 5.
neděle
7. 5.
neděle
15. 5.
neděle
21. 5.
sobota
29. 5.
neděle

15:00 | 1. B třída | hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY B - HORAŽĎOVICE
17:00 | Divize A | hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY - FK HVĚZDA CHEB
15:00 | 1. B třída | hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY B - CHANOVICE
17:00 | Divize A | hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY - TJ SPARTAK SOBĚSLAV
15:00 | 1. B třída | hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY B - VRHAVEČ

Upomínky
z p o u t n í c h m í s t v PA S K u
Poutníci a poutnice se ve střední Evropě vydávali v minulosti s procesími pod vlajícími
korouhvemi, s kříži a monstrancemi často na mnohadenní cestu. Za zpěvu a modliteb se krok za krokem blížili ke svému vytouženému cíli, aby si zde vyprosili odpuštění či zvláštní milost. Ale mnozí putovali i jednotlivě či v malých skupinkách nejen
na poutní místa v dosahu dní, ale i na místa velmi vzdálená, jako bylo třeba Santiago
de Compostela ve Španělsku.
Poutí se věřící zúčastnili především
náboženských obřadů, ale patřily
k nim neodmyslitelně také trhy s různými artikly. Někde se prodejci shromažďovali při poutích jen o určitých
dnech a nabízeli tu své zboží na prknech položených na dřevěných kozách pod plachtami. U významných
poutních míst, jako byla například
Svatá hora u Příbrami, vznikaly postupně v určitých místech stálé obchůdky v dřevěných boudách.
Každý si chtěl přinést domů nějakou
upomínku na svou pouť, která mohla být i dárkem pro někoho, kdo už
nemohl (třeba ze zdravotních či pracovních důvodů) na poutní místo
sám jít. A nabídka tu byla široká. Lidé
se mohli nejprve občerstvit u stánků
s polévkami či párky a dříve nechyběly
ani proslulé okurky v láku. Potom se
mohli rozhlédnout, co si dále nakoupit. Byly tu samozřejmě prodejci zdobených perníků či různých oplatek,
ale také dřevěných či porcelánových
sošek, svatých obrázků, modliteb-

FOTBALGOLF
21. 5. 8:00 | Hřiště Fotbalpark Klatovy
sobota ACTIPACK CUP
2. turnaj klatovské fotbalgolfové ligy mužů, žen a dětí
TENIS
28. 5. 9:00 | Soutěž smíšených družstev | Tenisové kurty LTK Klatovy
sobota KLATOVY - TK DÝŠINA
OSTATNÍ SPORTY
6.-8. 5. RALLYE ŠUMAVA a HISTORIC VLTAVA RALLYE
pá-ne Celkem 12 rychlostních zkoušek s délkou 160,42 km.
28. 5. 29. ročník závodu horských kol | Klatovy
sobota KRÁL ŠUMAVY MTB memoriál Františka Šraita
Tradiční závod horských kol přinese jednu novinku. Poprvé
bude pořádán dětský závod pro nejmenší až do ročníku narození 2013. Zázemí závodu najdeme na atletickém stadionu
v Klatovech.

Kalendář sportovních akcí byl připraven ve spolupráci
s Pošumavským sportovním sdružením okresu Klatovy.
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ních knížek a mnohého dalšího. Mezi
upomínkovými předměty byly i ty ze
skla – růžence, podmalby, číšky a poháry s rytým či malovaným pohledem
na poutní místo, malované či ryté lahve
na likér nebo zázračnou vodu (prysky)
či drobné devocionálie, později také
stříbřené sošky a svícny, skleněné obrázky podložené barvotisky, těžítka
i popelníky s motivy poutních míst, lisované talířky a mnoho dalšího.
Takové upomínkové předměty zakoupené na poutích, často požehnané, měly pro majitele či obdarovaného vysokou citovou hodnotu,
která naprosto nesouvisela s hodnotou vyjádřenou v penězích. Většinou nejde o umělecky hodnotná díla,
ale předměty v sobě nesou vzpomínky
na konkrétní místa či osoby a často se
v rodinách předávaly a předávají po
generace.
Právě takové skleněné předměty
z 18. až 20. století budou k vidění
na výstavě Upomínky z poutních míst,

která se koná v Pavilonu skla Klatovy
od 15. 4. do 29. 5. 2022. Návštěvníci
se tu mohou přenést do atmosféry
starých poutí, kde trhovci ve stáncích
jeden přes druhého nabízejí své zboží. Jen si tady z nich nebudou moci nic
koupit, protože jde o cenné doklady
života našich předků, které PASKu
s nevšední vstřícností a laskavostí zapůjčila dvě muzea (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a Muzeum Šumavy v Sušici/Kašperských
Horách) a které na pár týdnů oželelo
i několik soukromých sběratelů. Ale
v obchůdku PASKu jsou ke koupi jiné
skleněné věci.
Výstavu připravil PASK ve spolupráci
s Klatovskými katakombami jako doprovodný program 14. ročníku konference Barokní jezuitské Klatovy.
Jitka Lněničková
kurátorka PASK
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Klatovská rallye
slaví kulaté jubileum
Historic Vltava Rallye – memoriál Pavla Babky, Mistrovství Evropy, Mistrovství České
republiky. Tato v pořadí nejmladší z klatovských rallye po Rallye Šumava, Rallye Vltava a Rallye Wiesbaden, slaví letos již svůj 30. ročník.
Když byl počátkem léta v roce 1988
pozván předseda PAMK Pavel Babka
do bavorského Mnichova na Bavaria
Rallye historických vozidel, byla to
první možnost seznámit se s touto novou kategorií automobilových soutěží.
V západní Evropě měly soutěže historických vozidel již své pevné místo
a byl organizován Evropský pohár
v této kategorii. V tehdejším Československu takovou soutěž do té doby
nikdo nepořádal. Pohled na historické vozy vyprovokoval v Pavlu Babkovi chuť vzkřísit v Klatovech éru Rallye
Vltava či Rallye Wiesbaden. Bylo jen
otázkou času seznámit se s lidmi, kteří v cizině tyto soutěže organizovali
a řídili. I přes řadu předchozích zkušeností s pořádáním soutěží evropského
formátu byla pro klatovské pořadatele pomoc těchto osob neocenitelná.
Myšlenku uspořádání rallye historických automobilů pak dokončil člen
komise historických vozidel FIA Stanislav Minářík, který posunul klatovskou soutěž historiků do evropského
pohárového klání.
První krok byl udělán v Klatovech
v roce 1989, když při Rallye Šumava vyjela na konci startovního pole
kategorie historických automobilů.
V republice to byla naprostá novinka.
„Odborníci“ kroutili hlavou. Posádky, kterým v garážích stály soutěžní
skvosty minulých let, měly radost, že s
nimi mohou zase závodit, no a diváci
přijali tuto novinku s nadšením. Ještě
nezapomněli! Dnes už to nikomu nepřijde zvláštní, že součástí Mistrovství
ČR v rallye je i kategorie Historic. Tehdy to bylo předmětem mnoha diskusí,
kritiky i obdivu.
Doba roku 1990, kdy startoval první
ročník Historic Vltava Rallye, byla plná
změn v celé společnosti a motoristický
sport nebyl výjimkou. Svazarm skončil
a vznikl Autoklub Republiky Československé. Pro pořadatele sportovních
podniků se zcela zásadně změnily
podmínky financování i administrati-

vy. Také se museli seznámit s novou
evropskou sportovní legislativou, nebyly jasné otázky celní a problematika
mezinárodních vztahů vůbec. Většina
těchto problémů se samozřejmě dotkla také Pošumavského auto moto
klubu v Klatovech.
Sportovní příprava rallye historických
automobilů byla z pohledu pořadatelů jasná. Připravili rallye, víceméně

stejně tak jako ty, kterých už se v Klatovech odjela celá řada. Byl to svým
způsobem omyl, ale nesmírně užitečný. Tím, že trať i časové limity byly
postaveny jako na soutěž moderních
automobilů, objevil se v evropském
měřítku nový podnik, který postavil
historické vozy na úroveň vozů současných. U ostatních rallye od samého počátku brali pořadatelé ohledy
na stáří vozidel i jejich cenu. První
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ročník Historic Vltava Rallye najednou
tuto zvyklost porušil. Ale sportovně
založené posádky takové „porušení
zvyklostí“, jak se ukázalo, uvítaly.
Poznatky ze zahraničních rallye historických vozidel ukázaly, že nedílnou součástí takových setkání je
také stránka společenská. Možnosti
a zkušenosti, které měli pořadatelé
ostatních soutěží v Evropě, chyběly,
a tak se vymýšlelo jak dát premiérovému ročníku rallye historiků také punc
kulturní, kulinářský i společenský,
daný našimi možnostmi, ale na úrovni
a český. S odstupem času je třeba napsat, že se to povedlo.
Do přípravy byli vtaženi všichni, kteří mohli pomoci. Především je třeba
jmenovat tehdejšího starostu Jana
Vránu, který propůjčil organizátorům
reprezentační prostory klatovské radnice a zajistil také pomoc u organizací řízených městem. Navázal tak na
předchozí tradici, která, ku prospěchu
věci, existuje dodnes. Nebyl však jediný. Pomoc přicházela i od jiných.
Hledal se také prostor pro pobyt
účastníků rallye a program pro chvíle,
kdy nebudou na trati. Místem pobytu
posádek byl zvolen hotel Horizont na
nedalekém šumavském Špičáku. Hotel nabídl hostům nejen výborné ubytování, ale také poskytl skvělé zážitky
ze samotného pobytu.
První ročník Historic Vltava Rallye se
konal v době, kdy na hranicích vládly
ještě předpisy a mnohdy také myš-

lení předchozích desetiletí. A tak byl
pro pořadatele velký problém příjezd
účastníků i doprava materiálu. Nakonec se vše, díky euforii doby, odehrálo
bez sebemenších problémů.
Historic Vltava Rallye byl vlastně prvním velkým mezinárodním podnikem
nové doby po roce 1989 v Československu a prvním velkým mezinárodním podnikem v režii obnoveného
Autoklubu Republiky Československé.
Zvědavost i očekávání byly jak u orgánů FIA, tak i u funkcionářů ARČS. Ohlášena byla účast předních představitelů obou institucí. Tak se na startu
prvního ročníku sešly nejen funkcionářské špičky domácího a evropského
motorsportu, ale také zástupci města,
tehdejšího okresního úřadu i sousedních okresů z Německa. Zastoupení
bylo opravdu reprezentativní.
Úvodní ročník HVR byl báječný. Start
a cíl na klatovském náměstí i zápolení
na Klatovském okruhu vrátilo atmosféru velkých soutěží. Byli nadšeni diváci i startující posádky.
A potom již následovaly další ročníky.
Výjimkou byla léta 2003 a 2004. Pro
rok 2003 dostala Historic Vltava Rallye od FIA nízké hodnocení, které rozhodně neodpovídalo kvalitě soutěže,
a tak se pořadatelé z PAMK rozhodli
soutěž nepořádat. Bylo to rozhodnutí správné. Tlak startujících posádek
na znovuzařazení klatovské soutěže
byl tak veliký, že pro rok 2005 byla
Historic Vltava Rallye ohodnocena
nejvyšším koeficientem a znovu za-

řazena do kalendáře FIA. Proto tedy
ve výčtu jednotlivých ročníků jsou dva
roky vynechané.
Všechna ta léta přivážejí do Klatov posádky z celé Evropy báječné historické
vozy nejrůznějších značek. A mezi posádkami jsou i známí jezdci uplynulé
i současné éry automobilových soutěží.
Během dosavadních 29 ročníků zavedla trať posádky na ta nejkrásnější
místa západních a jižních Čech: Žinkovy, Sušice, Chudenický zámek, Švihov,
Kašperské Hory, Churáňov, Protivín,
Domažlice. Tady všude byla přítomnost Historic Vltava Rallye vždy velikým svátkem.
Soutěž historických vozidel se vždy
trochu vymyká běžným zápolením.
Není to jen nostalgie, ale také úcta
ke strojům, které byly vrcholem techniky před pár desítkami let a které nás
oslovují i dnes a dokážou mnohdy držet krok se soudobými trendy.
Jsem rád, že Historic Vltava Rallye –
memoriál Pavla Babky se dočkal tolika ročníků. Jejich zajištění si vyžádalo
a stále vyžaduje spoustu práce a za
to patří velké poděkování všem těm,
kteří mají zásluhu na tom, že Klatovy
hostí tuto chloubu našeho automobilového sportu.
Petr Bendl
PAMK Klatovy
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